3.3. Статус сім’ї загиблого

III. Ветеранам

і ПОРЯДОК
і НАДАННЯ СТАТУСУ
ЧЛЕНА СІМ ’Ї
ЗАГИБЛОГО

І
І

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту” , ст.Ю , п.1
Постанова КМУ №740 від 23.09.2015 Про порядок
надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни””

Утриманцям, яким у зв’язку з загибеллю годувальника виплачується пенсія:

□
□

□
□
□
□
□

Батькам
Дружині/чоловіку, які НЕ одружилися вдруге
Дітям, які не мають і не мали своїх сімей
Дітям, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття
Дітям, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти

□
□
□
□
□
□

військовослужбовців
резервістів
військовозобов’язаних
працівників
осіб рядового складу
осіб начальницького складу

□ Збройних Сил України
□ Нацгвардії
□ СБУ
□ Служби зовнішньої розвідки України
□ Держприкордон служби
□ Держспецтрансслужби
□ Військових прокуратур
□ МВС
які захищали незалежність, сувереніте
□ Управління державної охорони
та територіальну цілісність України
□ Держспецзв’язку,
та які загинули (померли) внаслідок поранення,
□ ДСНС,
контузї чи каліцтва, одержаних під час
□ ДПтС,
безпосередньої участі в антитерористичній
□ Добровольчих та інших військових формувань
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
□ Підприємств, установ, організацій, залучених в АТО
безпосередньо в районах антитерористичної
□ ДФС
операції у період її проведення
□ Поліції

і ПЕРІОД ТА
< т е р и т о р ія
ПРОВЕДЕННЯ
АТО

І
І

Донецька та Луганська область - з 07.04.2014
року до дати, визначеноі Указом Президента України як
завершення АТО або військових дій на території України

Харківська область - з 07.04.2014-14.09.2014
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і 1. Зібрати документи:
! □ Заява (див ста 3)
; □ Довідка про безпосередню участь померлого в АТО

УВАГА!
Видає військкомат або військова частина. При наявності, подавайте також
всі документи, які засвідчують участь померлого в АТО: витяги з наказів
підрозділу, військовий квиток, нагороди тощо.

□ Свідоцтво про смерть\повідомлення про загібель
□ Постанова штатної ВЛК
□ Оригінал та копія паспорта заявника
□ Оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника
□ Фотографія заявника розміром 3x4
□ Для дітей померлого: свідоцтво про народження заявника
□ Для батьків померлого: свідоцтво про народження померлого
□ Для дружини/чоловіка померлого: свідоцтво про одруження
□ для дітей померлого, які не мають і не мали своїх сімей: довідка з
ЖЕКу форма З
□ Для дітей померлого, які стали інвалідами до досягнення
повноліття: довідка МСЕК про інвалідність

■ ■■
■ ■■

; 2. Подати документи до управління соціального захисту
і населення за місцем реєстрації (прописки)
Ч
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ґ

у __________________________________________________________________,

;
і
і

ї

! 3. Посвідчення члена с ім ї загиблого видасться безкоштовно та
) особисто під розписку.

!
)

!
)
і
|

!
)
і
|

Дітям загиблих до досягнення ними 16-річного віку видасться
довідка; яка зберігається уматері (або іншого повнолітнього
члена с ім ї загиблої особи, або опікуна) за місцем реєстрації
дитини.

Ч

і

УВАГА!
В разі неможливості отримати посвідчення самостійно, можна уповноважити іншу осо
бу, оформивши нотаріальну довіреність.
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Зразок заяви для оформлення статусу члена сім’ї загиблого

Начальнику управління праці та соціального
захисту населення в ід _________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)
проживаю
(зареєстрований)

за

адресою:

(поштовий індекс, найменування населеного
пункту, вулиця, будинок)
контактний телефон__________________________
паспорт: серія____ N0 _______________________ ,
виданий ____________________________________
_______________ « _ » _______________ 20____ р.
ідентифікаційний N0 _________________________

ЗАЯВА

Прошу встановити мені статус__________________________ (члена сім’ї загиблого).
Підтверджуючі документи надаю. Даю згоду на обробку моїх персональних даних.
(Заповнюється особисто заявником)
Додаток: на_______арк. (Перелік документів у додатку)

Дата.

Підпис
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Довідка члена сім’ї загиблого учасника АТО
ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ ВСІМА ПІЛЬ
ГАМИ, ПЕРЕДБАЧЕНИМИ ЧИННИМ
ЗАКОНОДАВСТВОМ ОБОВ’ЯЗКОВА
НАЯВНІСТЬ ДОВІДКИ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ
ЗАГИБЛИХ В АТО

:
І
І

:
І
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і

ПОВНА НАЗВА:
Д овідка для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та загинули
(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення

/

/
І
1
\
\

/

\
Довідка видається
кожному члену сім’ї
загиблого, який має
право на відповідний
статус

N

\

І

\
/
1

І/
;
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Оформлює довідку \
військова частина на
'І
підставі наказу про
;
виключення особи зі
/
\ \ списків військової
//
\ ч
частини
/
/

/
І
;
\

Районний військкомат
за місцем проживання
особи, яка має право на
таку довідку видає особі
\ 2 примірники довідки

\
\
;
/
І

О Наказ Міністерства оборони України,
м р і» р і » і
У В М ІМ .

! Без такої довідки члени
сімей загиблих НЕ змо
жуть скористатися піль
гами у сфері медичного
забезпечення та знижками
на
житлово-комунальні
послуги.

Е
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^
^
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Міністерства соціальної політики України,
Міністерства юстиції України,
Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства інфраструктури України,
Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України,
Управління державної охорони України,
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України,
Генеральної прокуратури України
16.12.2015
№ 726/1220/2596/5/1581/526/800/444/745/780/402
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Зразок довідки

(кутовий штамп військової частини
(інші реквізити з інформацією про
орган, підрозділ, установу, заклад)
із зазначенням номера довідки та
дати її видачі)

Примірник № __

ДОВІДКА
для членів сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення
Видана ___________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти),
(померла, або його законного представника) про те, що його (її)
(ступінь споріднення, військове або спеціальне звання)
(для цивільних осіб - посада),
прізвище, ім’я, по батькові особи, яка загинула (пропала безвісти), померла) захищав(ла) незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України т а ________________________________________________________________________________
(загинув(ла), помер(ла) внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
пропав(ла) безвісти)
__________під час
(дата)

(безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні проведення антитерористичної операції)
(район проведення антитерористичної операції)

Підстава: наказ
(орган або посадова особа, яка його видала, дата та номер наказу)
про виключення зі списків особового складу військової частини (підрозділу, установи, органу управління) у зв’язку із
(загибеллю, смертю, визнанням особи безвісно відсутньою або померлою, серія, номер
та дата видачі свідоцтва про смерть, орган що його видав, дата та номер рішення суду,
яке набрало законної сили, яким особу визнано безвісно відсутньою або померлою,

Відомості

про

інших

членів

найменування суду, який його видав)
сім’ї
загиблої
(померлої,

безвісно

відсутньої)

особи:

(ступінь споріднення, прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)
Довідка
написом

е
документом
для
"Посвідчення
члена

розгляду
та
визначення
сім’ї
загиблого”
органами

підстав
праці

щодо
оформлення
посвідчення
з
та
соціального
захисту
населення.

(посада особи, яка підписує довідку)
(військове або спеціальне звання)

(підпис)

(прізвище та ініціали)
М.П.
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СУМА
ВИПЛАТИ

І 725 000

ч Виплати членам сім ’ї загиблого
\

м р і» р і» і
У О Н І М і

Сума може мінятися відповідно до встановленого прожиткового
мінімуму для працездатного населення на дату загибелі особи.

ГРН.

\
ч

500 прожиткових
/
мінім',мів
Ч

Ділиться рівними частками між членами сім'ї, батькам та утриманцям загиблого
(померлого)

Кошти виплачуються у разі загибелі (смерті),
яка настала внаслідок:

виконання обов'язків
військової служби

захворювання,
пов'язаного з виконанням
військової служби

виконання обов'язків
служби під час навчальних/
спеціальних зборів

захворювання
під час проходження
військової служби

Документи для виплати одноразової грошової допомоги
□ Заява кожного повнолітнього члена сім’ї, в разі наявності неповнолітніх дітей - одного з батьків
(Зразок заяви є у військкоматі)
□ Копія свідоцтва про смерть (видає РАЦС за місцем проживання)
□ Витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) зі списків особового складу військової частини
(Видає військова частина)
□ Висновок ВЛК про причинний зв’язок загибелі (смерті) військовослужбовця, лікарське свідоцтво про
смерть, акт спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком
□ витяг із особової справи про склад сім’ї (видає військова частина)
□ Копія про склад сім’ї з ЖЕКу, сільської/селищної ради
□ Копія свідоцтва про шлюб (для виплати допомоги дружині/чоловікові)
□ Копія свідоцтва про народження дітей (для виплати допомоги дітям)
□ Копія свідоцтва про народження померлого (для виплати допомоги батькам)
□ Довідка про перебування на утриманні у загиблого (померлого) утриманців.
□ Копія паспорту заявника
□ Копія ідентифікаційного коду заявника
□ Копія посвідчення про призначення особи опікуном чи піклувальником
□ Реквізити банківського рахунку
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Порядок виплати ОГД згідно відомчих постанов

Завірений пакет документів передається в Департамент фінансів відповідного силового відомства

______________________________ ^ ______________________________
Департамент фінансів передає перевірені документи на розгляд Комісії з призначення ОГД

Ч'
Комісія надає рекомендації керівнику відомства щодо рішення про призначення ОГД

Ч'
Керівнику відомства приймає рішення про призначення ОГД та перерахування коштів

Ч'
Визначена рішенням керівнику відомства сума перераховується на рахунок заявника

УВАГА!
Документи можуть подаватися на розгляд міжвідомчої комісії згідно постанови КМ У №336: Комісія перевіряє відомості
заявника через силові відомства та передає протокол рішення для виплати.
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Допомога на поховання

Ф

...................................................................... >

на проведення похорону
і спорудження пам'ятників

Л
виплата сім'ї
та батькам

п. 4 ст. 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»
п.7 Постанови КМУ №829 від 22.05.2000 “Про грошове забезпечення
військовослужбовців”

їїп д г л |

Додаткова допомога на поховання може надаватися за рішеннями органів місцевого самоврядування.

Допомога на поховання надається на підставі:
□
□
□
□
□
□

заяви;
копії паспорта;
копії ідентифікаційного коду;
копії свідоцтва про смерть;
копії документу, що підтверджує ступінь спорідненості;
копії документу, який підтверджує участь в антитерористичній операції.

